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Η δυσκολία αυξάνεται, αλλά ο Θρύλος δεν πτοείται και το 4-0 απέναντι στη 
Λουκέρνη, στο Καραϊσκάκη, τον οδηγεί στο πρώτο ματς των play-off!

Απέναντί του ο Ολυμπιακός έχει την Burnley FC, την οποία καλείται να αποκλείσει 
στα play-off του UEFA Europa League, ώστε να είναι εκείνος που θα βρεθεί στην 
φάση των ομίλων, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή του παρουσία. Διπλός αγώνας, 
με το πρώτο ματς να διεξάγεται απόψε, στην έδρα μας, στο γήπεδο Καραϊσκάκη! 
Ματς ιδιαίτερο, με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, αφού για τον Ολυμπιακό μας 
παίζεται η παρουσία του στην Ευρώπη φέτος. Κάτι που συμβαίνει και για την 
αντίπαλό μας, βέβαια.

Ο Ολυμπιακός έδειξε στο πρώτο ματς απέναντι στη Λουκέρνη, ότι είχε πλάνο. 
Έδειξε ότι είχε συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης του ματς και έδειξε παράλληλα 
ότι μπορεί να μείνει πιστός σε αυτόν, μέχρι το τέλος. Ο Πέδρο Μαρτίνς, έγραφαν τα 
ρεπορτάζ των ημερών, είχε ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του να «πνίξουν» 
τον αντίπαλο. Να τον βάλουν στην περιοχή, ει δυνατόν, μην αφήνοντας του 
περιθώρια να αντισταθεί. Το σημαντικότερο όλων, όμως, ήταν η πρόθεση του 
Ολυμπιακού να παραμείνει επί 90 λεπτά συγκεντρωμένος στην αγωνιστική του 
διάθεση, στο επιθετικό και αμυντικό πλάνο και να παίξει με ενέργεια και πάθος!

Στοιχεία καμιά φορά πιο σημαντικά και από την τεχνική ή την τακτική. Άλλωστε, 
πολλές φορές βλέπουμε τη σήμερον ημέρα η τακτική να πηγαίνει περίπατο σε 
έναν αγώνα και στην θέση της να παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο και να μιλάει η 
«ψυχή» και το πάθος! ΑΥΤΑ τα στοιχεία οδηγούν τον νέο Ολυμπιακό, ο οποίος 
διαρκώς ανεβαίνει και βελτιώνεται. Με οδηγό το πρώτο ματς με τη Λουκέρνη, 
λοιπόν, ο Θρύλος ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι, με αντίπαλο την Burnley, 
εδώ, στο Καραϊσκάκη, μπροστά στον ΠΥΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ!

ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ!

Με οδηγό
τον τρίτο προκριματικό!
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Είναι άγνωστο αν εκείνη η παρέα που έκανε την ιστορική συνέλευση στην ταβέρνα του Μοίρα, το 1925, και αμέσως 
μετά εξέδιδε καταστατικό, μέρος του οποίου λίγο πριν διαβάσατε, είχε έστω και την παραμικρή ιδέα ότι έγραφε 
ιστορία. Στόχος, όπως είπε ο Μιχάλης Μανούσκος, ήταν να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος που θ’ αποτελούσε 
έμπνευση για όλους τους  Έλληνες. «Ολυμπιακός» το όνομα και ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος το έμβλημά του. 

Τελικά δεν αποτέλεσε μόνο πηγή έμπνευσης ο Ολυμπιακός. Έγινε κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν ο λόγος που 
οι οικονομικά ασθενέστεροι περπατούσαν στο δρόμο με το κεφάλι ψηλά. Περήφανα. Δεν ήταν απλά η ομάδα 
τους αλλά τρόπος ζωής. Ένας Σύλλογος που προέρχεται από τον κόσμο, πορεύεται μαζί του και καταλήγει 
σ’ αυτόν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μία, ακόμα, ομάδα. Είναι πάνω από το ίδιο το παιχνίδι. Πιο έντονος και από τον 
ενθουσιασμό της νίκης. Τρόπος ζωής. Παράδειγμα για τους μαχητές της καθημερινότητας. Δεν παραδίνεται. 
Ξεπερνάει τα εμπόδια. Είναι Ολύμπιος. Είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι Ιδανικό. Είναι Θρύλος.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, το 2ο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Χιλιοτραγουδήθηκε στο: Όσο και να ψάξω 
δεν μπορώ να βρω άλλο λιμάνι. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο τα Ολυμπιακά ιδανικά. Eμπνέει τους Έλληνες. 
Είναι στο μυαλό κάτι μαγικό.

Η κληρονομιά είναι μεγάλη. Υποχρέωση να συνεχίσει ο Θρύλος σε ρότα επιτυχιών. Μεγάλη είναι και η ευθύνη για να 
μεταλαμπαδευτούν στις επόμενες γενιές τα Ολυμπιακά ιδανικά. Ο Ολυμπιακός είναι Θρύλος. Η δική μας Ολυμπιακή 
οικογένεια. Είμαστε νικητές. Ποτέ δεν σταματάμε. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω.
Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!

Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλο ‘’Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς'' 

Σωματείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωματικής αγωγής παρά τη 

νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής.
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Η ΟΜΑΔΑ

Πέδρο Μαρτίνς
Ο Pedro Martins (Pedro Rui da Mota Vieira Martins) 
γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1970. Ως ποδοσφαιριστής 
είχε πλούσια καριέρα στην Πορτογαλία, καθώς από 
το 1988, οπότε και έκανε το ποδοσφαιρικό του 
ντεμπούτο στην Feirense, αγωνίστηκε κατά σειρά 
στις Vitória Guimarães, Sporting CP, Boavista, Santa 
Clara και Alverca.

Από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε βοηθός 
προπονητή στις  Vitór ia Setúbal ,  FC Porto και 
Belenenses και από το καλοκαίρι του 2006 βρέθηκε 
για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδας ως πρώτος 
τεχνικός, στην União Lamas. Το επόμενο καλοκαίρι 
και για δύο χρόνια ανέλαβε την Lusitânia, ενώ τον 
Ιούλιο του 2009 βρέθηκε στον πάγκο της Espinho.

Το 2010 ανέλαβε προπονητής της Marítimo, όπου 
και έμεινε για 4 χρόνια και το 2014 μεταπήδησε στην 
Rio Ave, την οποία κοουτσάρισε για δύο χρόνια. Tο 
καλοκαίρι του 2016 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 
2018 κάθισε στον πάγκο της Vitória Guimarães, με 
την οποία στην πρώτη του σεζόν, τερμάτισε στην 4η 
θέση της βαθμολογίας και έφτασε έως τον τελικό 
του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Πλέον, στα 47 του χρόνια, αναλαμβάνει τα ηνία της 
μεγαλύτερης ελληνικής ομάδας, του Ολυμπιακού!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΑΝΤΟΝΙΟ ΕΝΡΙΚΕΣ Βοηθός Προπονητή
ΡΟΥΙ ΠΕΔΡΟ ΚΑΣΤΡΟ Βοηθός Προπονητή
ΛΟΥΙΣ ΑΝΤΕΡΟ ΛΟΜΠΟ Αναλυτής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Προπονητής Τερματοφυλάκων
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γυμναστής Αποκατάστασης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ Αναλυτής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Αναλυτής
ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΚΑΣ Αναλυτής

IΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ Ιατρός
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ Επικεφαλής Φυσιοθεραπείας
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ Φυσικοθεραπευτής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ Φυσικοθεραπευτής
ΣΗΦΗΣ ΚΛΕΙΔΗΣ Φυσικοθεραπευτής
ΕΡΝΑΝΙ ΓΚΟΜΕΣ Διατροφολόγος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Μασέρ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΡΕΚΑΣ Δ/ντης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Team Manager
ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Φροντιστής
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ Φροντιστής
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ Διερμηνέας

ΤΜΗΜΑ SCOUTING
ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΝΤΕΣΤΟ Επικεφαλής Scouting
ΣΙΜΟΣ ΧΑΒΟΣ Scout

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KTX_ACQUISITION_PROMO_16X23.5.pdf   1   13/4/18   2:45 µ.µ.



8 9

ΠΑΙΚΤΕΣ

Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

Λευτέρης 
Χουτεσιώτης
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 86 ΚΙΛΑ

 1

Δημήτρης 
Σκαφίδας
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1999
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.84
ΒΑΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

 99 14

Ομάρ 
Ελαμπντελαουί
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

25

Ρόντερικ 
Μιράντα
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 89 ΚΙΛΑ

Στέφανος   
Ευαγγέλου
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΜΑΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.85
ΒΑΡΟΣ: 79 ΚΙΛΑ

  44 

Ανδρέας 
Γιαννιώτης
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ

22

20

Γιασίν
Μεριά
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΤΥΝΗΣΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.90
ΒΑΡΟΣ: 83 ΚΙΛΑ

Κωνσταντίνος 
Τσιμίκας
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΜΑΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 69 ΚΙΛΑ

21

Λεονάρντο
Κούτρης
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.71
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

23

26

Γιάγκος 
Βούκοβιτς
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.95
ΒΑΡΟΣ: 93 ΚΙΛΑ

27

Γιάννης 
Μασούρας
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 73 ΚΙΛΑ

28

Εσάν
Χατζισαφί
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΡΑΝ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

Δημήτρης 
Νικολάου
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.90
ΒΑΡΟΣ: 92 ΚΙΛΑ

77

Παπ Αμπού
Σισέ
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.97
ΒΑΡΟΣ: 90 ΚΙΛΑ

66 4

Μαντί
Καμαρά
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

Βασίλης 
Τοροσίδης
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1985
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ

35
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

Θανάσης 
Ανδρούτσος
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΜΑΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ:  ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 67 ΚΙΛΑ

8

10

Γιάννης 
Φετφατζίδης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.67
ΒΑΡΟΣ: 66 ΚΙΛΑ

11

Λάζαρος 
Χριστοδουλόπουλος
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

7

Κώστας 
Φορτούνης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

90

Φελίπε
Πάρντο
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΑΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ

6

Μπίμπαρς
Νάτχο
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΙΣΡΑΗΛ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 75 ΚΙΛΑ

19

Μάριος
Βρουσάι
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 73 ΚΙΛΑ

12

Γκιγιέρμε

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

56

Ντανιέλ
Ποντένσε
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.63
ΒΑΡΟΣ: 65 ΚΙΛΑ

Ανδρέας 
Μπουχαλάκης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.88
ΒΑΡΟΣ: 84  ΚΙΛΑ

5

17

Καρίμ 
Ανσαριφάρντ
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΡΑΝ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

18

Αχμέντ
Χασάν
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΨΟΣ: 1.91
ΒΑΡΟΣ: 86 ΚΙΛΑ

33

Δημήτρης 
Μάνος
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

9

Μιγκέλ Άνχελ
Γκερέρο
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει ποτέ 
να επαναπαύεται»

Α ποτελεί, πλέον, μία από τις... παλιοσειρές στην ομάδα, 
καθώς φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα από το 2014! 

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί, με μία μικρή παύση, αποτέλεσε 
από τότε τον βασικό δεξιό αμυντικό της ομάδας μας. 
Πλέον, γνωρίζει καλά τι σημαίνει Θρύλος, πόσο σημαντική 
είναι η επιτυχία για την ομάδα μας, αλλά και τι σημαίνει η 
ομάδα για τον κόσμο! Μιλώντας στο επίσημο πρόγραμμα 
αγώνα, για τα play-off του Europa League, ο 26χρονος 
Νορβηγός δίνει το σύνθημα για πρόκριση στους ομίλους 
και διαρκή βελτίωση της ομάδας με στόχο την επάνοδο 
στην κορυφή, εντός των συνόρων!

Ομάρ ε ίσα ι  ένας  από τους  π ιο  παλιούς 
ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Πως έχεις βιώσει αυτή 
σου την παρουσία στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό;

Όπως κάθε σχέση ομάδας-ποδοσφαιριστή, έτσι και η 
δική μου με τον Ολυμπιακό, έχει πάνω και κάτω. Το 
σημαντικότερο, όμως και αυτό που μένει στο τέλος της 
ημέρας, είναι ότι νιώθω εδώ σαν να είμαι στο σπίτι μου! Έχω 
ανθρώπους εδώ, τους οποίους ξέρω και αγαπώ, μου αρέσει 
το γήπεδο, μου αρέσει η πόλη, μου αρέσουν οι Έλληνες ως 
λαός, μου αρέσει ο Ολυμπιακός. Έχω δεθεί με την ομάδα 
και με τον κόσμο και όταν μπαίνω στο Καραϊσκάκη να 

παίξω, νιώθω γεμάτος ενέργεια! Εύχομαι τη νέα σεζόν τα 
πράγματα να είναι καλύτερα για μας, άρα και για μένα και 
να φέρουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει. Οτιδήποτε και 
αν έχει γίνει στο παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα, καθώς 
το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να κοιτάμε το τώρα, 
αλλά και το αύριο. Μόνο αυτά μετρούν για εμάς.

Έχεις ζήσει μεγάλες στιγμές με την ομάδα. 
Στιγμές χαράς, στιγμές πιο δύσκολες, στιγμές που 
απαιτούσαν ψυχραιμία και διαχείριση. Νιώθεις ότι 
μέσα από αυτή τη διαδικασία «μεγάλωσες» και εσύ, 
μαζί με τον Ολυμπιακό;

Φυσικά αισθάνομαι ότι με το πέρασμα του χρόνου έγινα 
πιο ώριμος, πιο έμπειρος και σίγουρα καλύτερος ως 
ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος. Κέρδισα πολλά 
πράγματα, έδωσα και εγώ ό,τι έχω για την ομάδα και νομίζω 
ότι η σχέση μου με τον Ολυμπιακό ήταν και παραμένει μία 
σχέση αγάπης. Όλοι οι τίτλοι που έχουμε κατακτήσει, όλες 
οι χαρές που έχουμε ζήσει, αλλά και οι δύσκολες στιγμές 
που περάσαμε, με ήττες, με απογοητεύσεις, με την ανάγκη 
να δείξουμε χαρακτήρα, με ωρίμασαν, με έκαναν έναν 
διαφορετικό άνθρωπο, από ότι ήμουν όταν πρωτοήρθα 
στην ομάδα!

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί
μιλάει στο επίσημο
πρόγραμμα αγώνα

για το ματς με την Burnley
και δίνει το σύνθημα

για νίκη και πρόκριση!
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αισθάνεσαι, όντας ένας από τους πιο παλιούς παίκτες στην ομάδα, 
τούτη τη στιγμή, ότι έχεις μία ευθύνη παραπάνω, απέναντι στους 
συμπαίκτες σου; Είσαι και εκ των αρχηγών για την τρέχουσα 
περίοδο.

Σίγουρα. Όταν είσαι πιο παλιός σε μια ομάδα και γνωρίζεις τα μέσα και τα 
έξω, όπως λέμε και μπορείς να καθοδηγήσεις τα πιο νέα (ηλικιακά και με 
βάση τη χρονική παρουσία στην ομάδα) παιδιά. Είναι και λίγο σαν... χρέος 
που λέμε, να μιλάς στα πιο νέα παιδιά. Είμαι τυχερός, γιατί όπως είπα και 
πιο πάνω, περιτριγυρίζομαι μέσα στην ομάδα από καλούς παίκτες και καλά 
παιδιά, επομένως η επικοινωνία συνολικά είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. 
Επομένως έχουμε την άνεση να μιλάμε μεταξύ μας, να δίνουμε συμβουλές 
ο ένας στον άλλο και ειδικά κάποιοι παίκτες που είμαστε πιο παλιοί στην 
ομάδα, να καθοδηγούμε τα υπόλοιπα παιδιά προς τον δρόμο που πρέπει 
να έχει η ομάδα. Τον δρόμο της επιτυχίας! 

Πως βλέπεις τη συνεργασία σου με τον Πέδρο Μαρτίνς;

Έχει στο μυαλό του κάποια πολύ σωστά πράγματα. Αυτά 
προσπαθεί να μεταδώσει σε εμάς, μέσω των προπονήσεων. 
Το να παίζουμε επιθετικά δεν λέει κάτι. Ο στόχος είναι να 
παίζουμε επιθετικά με τρόπο σωστό. Να μην έχουμε 
προβλήματα στην άμυνα, από την αλόγιστη επίθεση. 
Συνολικά δίνει μεγάλο βάρος στην τακτική και στον τρόπο 
με τον οποίο η ομάδα θα διαχειρίζεται τα παιχνίδια της, δίχως 
να κινδυνεύει. Νομίζω ότι με τη Λουκέρνη αμυνθήκαμε 
σωστά. Τα δύο συνεχή κακά αποτελέσματα στα φιλικά, 
με Γκενκ και Αϊντχόφεν, μας έκαναν καλό νομίζω. Έκαναν 
καλό και στον ίδιο τον προπονητή, καθώς αντιλήφθηκε τι 
δεν κάναμε σωστά και έσπευσε να μας οδηγήσει στο να 
το διορθώσουμε. Έτσι πρέπει να δουλεύει μια ομάδα. Να 
μαθαίνει από τα λάθη της και να χτίζει επάνω σε αυτά που 
κάνει σωστά. 

Τώρα η ομάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό 
σταυροδρόμι. Από τη μία οι όμιλοι του Europa 
League, από την άλλη η επάνοδος στην κορυφή του 
ελληνικού πρωταθλήματος. Πως πιστεύεις ότι θα 
ανταποκριθείτε;

Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει! Για 
την ομάδα και τον κόσμο. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε 
τον Ολυμπιακό ξανά στην κορυφή του ελληνικού 
πρωταθλήματος και στους ομίλους του Europa League! 
Δεν έχουμε δικαιολογίες και θα δώσουμε το 200% για 
να πετύχουμε αυτούς τους στόχους μας. Μπορούμε να το 
καταφέρουμε και θα το κάνουμε.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Έχετε παίξει ήδη δύο ματς στο Καραϊσκάκη, για τη νέα σεζόν. 
Ένα φιλικό και ένα επίσημο. Η ατμόσφαιρα πως σου φάνηκε; 
Θερμή όπως πάντα;

Φυσικά! Ο κόσμος ήταν ξανά φανταστικός. Και στα δύο ματς. Στο 
επίσημο ήταν περισσότεροι φίλαθλοι στις εξέδρες. Τους βοήθησε και 
η ομάδα, παίξαμε καλά και βγάλαμε πολλή ενέργεια, μεταφέροντας 
την και στην κερκίδα. Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη και όπως εμείς 
δίνουμε ώθηση στον κόσμο, να πανηγυρίζει, να τραγουδά δυνατά και 
να βγάζει φωνή, έτσι και ο κόσμος, με τη φωνή αυτή, με το τραγούδι, 
με το σύνθημα  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ! ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!» που παρεμπιπτόντως 
είναι και το αγαπημένο μου, δίνει ώθηση σε εμάς, να παίξουμε 
καλύτερα και να βγάλουμε ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια!
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Που πιστεύεις ότι κρίνεται ένας διπλός προκριματικός αγώνας;

Στο πρώτο ματς, σε μεγάλο βαθμό. Είδες τι έγινε και με τη Λουκέρνη. Ήμασταν σοβαροί, ήμασταν όπως πρέπει και 
κάναμε το 4-0, γεγονός που μας έχρισε αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη ρεβάνς. Έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Ο 
βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος, αλλά είμαστε ο Ολυμπιακός, δεν έχουμε περιθώρια για δικαιολογίες. Είμαστε 
μία σαφώς πιο έμπειρη ομάδα από την Burnley και οφείλουμε να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο, κάνοντας μία καλή 
εμφάνιση και κυνηγώντας, από το πρώτο ματς, μία «καθαρή» νίκη με σκορ πρόκρισης. Έτσι, θα έχουμε τη δυνατότητα 
να διαχειριστούμε καλύτερα τον επαναληπτικό αγώνα στην Αγγλία και να κάνουμε το παιχνίδι μας, φτάνοντας στην 
πρόκριση, στους ομίλους του Europa League.

Έχεις αλλάξει παρτενέρ στη δεξιά πτέρυγα, όπως ως επί το πλείστον παίζει, πλέον, ο Λάζαρος 
Χριστοδουλόπουλος. Πως είναι η συνεργασία σας;

Ο Λάζαρος είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και χαίρομαι που τον έχω συμπαίκτη. Ευτυχώς για εμένα, αλλά και για την 
ομάδα συνολικά, δεν είναι ο μόνος εξαιρετικός παίκτης που διαθέτουμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό γκρουπ, με ταλέντο 
και ποιότητα, με διάθεση και εμπειρία. Είναι καλός ο συνδυασμός παικτών μέσα στην ομάδα. Με τον Λάζαρο παίζουμε 
πολύ καλά στη δεξιά πλευρά, είναι πολύ καλός στο τακτικό κομμάτι, ενώ καλύπτει σωστά τις ανόδους που κάνω στην 
επίθεση. Είναι σημαντικό να έχεις καλούς παίκτες γύρω σου, όχι μόνο στην ίδια πτέρυγα. Βγαίνουν αυτοματισμοί, όταν 
οι παίκτες ξέρουν καλά ο ένας τον άλλο.
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

ΟΓκιγιέρμε ντος Σάντος Τόρες (1,79μ.) γεννήθηκε στις 5 
Απριλίου 1991 στην πόλη Σάντο Αντρέ της Βραζιλίας. 

Αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού χαφ και ξεκίνησε την 
καριέρα του σε αρκετά μικρή ηλικία. Πρώτη του ομάδα ήταν 
η Portuguesa B και οι καλές του εμφανίσεις τον έκαναν να 
προαχθεί στην πρώτη ομάδα του βραζιλιάνικου συλλόγου 
το 2009 και να κάνει το ντεμπούτο του τον Αύγουστο του 
ίδιου έτους.

Ο ίδιος δεν σταμάτησε να δουλεύει σκληρά και η 
Corinthians κινήθηκε για την απόκτησή του. Τότε υπέγραψε 
συμβόλαιο συνεργασίας με την «Timão». Από την αρχή οι 
άνθρωποι της ομάδας τον υπολόγισαν αρκετά κι εκείνος 
άρχισε να κάνει… απόσβεση από πολύ νωρίς. Το πρώτο 
του γκολ με τη νέα του ομάδα σημειώθηκε στο ματς με 
αντίπαλο τη Gremio. Μετά τη μεταγραφή του Παουλίνιο 
στην Tottenham, ο Γκιγιέρμε ήταν η πρώτη επιλογή, 
παίρνοντας φανέλα βασικού… σπίτι του!

Το 2014 ήρθε η ώρα για το μεγάλο βήμα στην καριέρα 
του. Αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι άρχισαν να χτυπούν την 
πόρτα της Corinthians και να ζητούν να διαπραγματευτούν 

την περίπτωση απόκτησής του. Αυτή η οποία τελικά 
κατάφερε να τον κάνει δικό της ήταν η Udinese.

Στο πρωτάθλημα της Serie A έκανε το ντεμπούτο του στο 
ματς με αντίπαλο την Empoli, τον Αύγουστο του 2014, λίγες 
ημέρες μόνο μετά τη μετακίνησή του. Πραγματοποίησε 
γεμάτες σεζόν, στα γήπεδα του Campionato. Η Ισπανία και η 
Primera Division, ήταν ο επόμενος… σταθμός στην καριέρα 
του Γκιγιέρμε το καλοκαίρι του 2016, όπου αγωνίστηκε 
με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα του Ούντινε στη 
Deportivo La Coruña.

Οι άνθρωποι της «Depor», κινήθηκαν για την απόκτηση 
του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας μας, το 
περασμένο καλοκαίρι, καθώς έμειναν ικανοποιημένοι με 
τις εμφανίσεις του, μετρώντας συνολικά 34 συμμετοχές σε 
πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Πλέον, ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού 
μας, με τον Πέδρο Μαρτίνς να βλέπει στο πρόσωπό του τον 
παίκτη που θα δώσει πολύτιμες βοήθειες στον νευραλγικό 
χώρο της μεσαίας γραμμής.

ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ
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ΟΑχμέντ Χασάν (1,91μ.) γεννήθηκε στο Κάιρο στις 
5 Μαρτίου του 1993. Αγωνίζεται στην κορυφή της 

επίθεσης και ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες 
της Al Ahly. Στη συνέχεια οι άνθρωποι της Rio Ave 
τον… ανακάλυψαν και τον έφεραν στην Πορτογαλία το 
καλοκαίρι του 2012.

Αρχικά, αγωνίστηκε στις ακαδημίες του συλλόγου για ένα 
έτος και εν συνεχεία ενσωματώθηκε στην πρώτη ομάδα, 
κάνοντας το ντεμπούτο του τον Σεπτέμβρη του 2012 σε 
ένα ματς με αντίπαλο την Paços de Ferreira. Ο ίδιος έκανε 
αισθητή την παρουσία του αμέσως, μιας και στις πρώτες 
του 8 συμμετοχές κατάφερε να βρει 6 φορές δίχτυα! 

Έχει αγωνιστεί και στο υψηλότερο επίπεδο του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχοντας 31 συμμετοχές στο 
UEFA Europa League, με τις φανέλες των Rio Ave και 
Braga αντίστοιχα, μετρώντας 7 γκολ! Επιπλέον, αξίζει να 
σημειωθεί, ότι έγινε ο δεύτερος μόλις παίκτης από την 

ΑΧΜΕΝΤ ΧΑΣΑΝ 

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Αίγυπτο, μετά τον Μοχάμεντ Ζιντάν, που πέτυχε χατ τρικ σε 
κάποιο εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!
Οι καλές εμφανίσεις του και η έφεση στο σκοράρισμα, 
έκαναν αρκετούς συλλόγους της Πορτογαλίας να 
εξετάσουν την περίπτωση απόκτησής του. Ανάμεσα σε 
αυτές τα «μεγαθήρια» Sporting και Benfica. Εν τέλει, 
τον Αύγουστο του 2015 η Braga κέρδισε τη «μάχη» και 
τον έκανε δικό της. Με τον Χασάν οι «Αρσεναλίστας» 
κατάφεραν να φτάσουν ως τα προημιτελικά του UEFA 
Europa League, ενώ με το δικό του γκολ, έχρισε την 
πρώην ομάδα του Κυπελλούχο Πορτογαλίας! 

Σε εθνικό επίπεδο, έχει αγωνιστεί με όλες τις μικρές 
εθνικές ομάδες της Αιγύπτου. Με την πρώτη ομάδα των 
«Φαραώ», μετράει 18 συμμετοχές και 5 γκολ, ενώ έχει 
πανηγυρίσει την κατάκτηση του Africa Cup.

Πλέον, αποτελεί μέλος του Ολυμπιακού και συνθέτει την 
τριάδα της επίθεσης, μαζί με τους Γκερέρο και Καρίμ.



ΘΕΜΑ

Ηδιαδικασία των προκριματικών είναι μία διαδικασία 
επίπονη. Δύσκολη, χρειάζεται συγκέντρωση, δουλειά 

ειδική, αφιερωμένη μόνο στη διαχείριση διπλών αγώνων, 
ενώ η ομάδα (η κάθε ομάδα) ακόμη «μοντάρεται». Μέσα 
στο καλοκαίρι, η προετοιμασία είναι διαφορετική και απαιτεί 
τον μέγιστο δυνατό βαθμό ετοιμότητας, για συνθήκες 
αγώνα επίσημου και μάλιστα με μεγάλη σημασία. Αγώνα 
(αγώνων) ο οποίος κρίνει πολλά, για την εξέλιξη της σεζόν, 
σε μία ομάδα.

Ο Ολυμπιακός κλήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια να 
περάσει αυτό τον δύσκολο δρόμο, των προκριματικών. 
Τη μία χρονιά προς το Europa League και την άλλη προς 
το Champions League. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο 
τρόπο, αφού βρέθηκε και τις δύο χρονιές, στη φάση των 
ομίλων, των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μετά τη δυσκολία του καλοκαιριού της σεζόν 2016-17, 
η οποία ακούει στο όνομα Χάποελ Μπερ Σεβά και η οποία 

έφερε τον Θρύλο στα play-off του Europa League, απέναντι 
στην ομάδα μας βρέθηκε η άσημη Αρούκα. Ο Ολυμπιακός, 
κλονισμένος από την απώλεια του Champions League, 
έπρεπε να μαζέψει την ψυχολογία του και να κάνει απλώς 
το... αυτονόητο. Να αποκλείσει τους Πορτογάλους και να 
φτάσει στους ομίλους του Europa League.

Το πρώτο ματς ήταν εκτός έδρας. Η ομάδα ταξίδεψε στο 
Πόρτο και από εκεί στην Αρούκα οδικώς, όπου οι συνθήκες 
ήταν κλασικές καλοκαιρινές Ιβηρικής Χερσονήσου: Ζέστη 
και υγρασία. Με τον Πάουλο Μπέντο να έχει μόλις αναλάβει 
το πόστο του πρώτου προπονητή, ο Θρύλος έπρεπε να βρει 
τον τρόπο να νικήσει και όχι απλώς να πάει το ματς στη 
ρεβάνς, για να διεκδικήσει την πρόκριση εκεί. Κάνοντας ένα 
πολύ καλό παιχνίδι, συγκροτημένο, δίχως να απειληθεί, ο 
Θρύλος χτύπησε με τον Σεμπά στο 27’. Κράτησε το 
αποτέλεσμα μέχρι τη λήξη του 90λεπτου, έχοντας πλέον τη 
δυνατότητα να κάνει διαχείριση στη ρεβάνς και να περάσει 
στους ομίλους.

Ξεπερνάει τον σκόπελο των play-offs
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Ο Ολυμπιακός κλήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια να παίξει play-off για να μπει 
σε Champions League και Europa League και τα κατάφερε και τις δύο φορές!



ΘΕΜΑ

Το δεύτερο ματς εξελίχθηκε σε... θρίλερ, όμως ο 
Θρύλος βρήκε και πάλι τον δρόμο προς τη νίκη και την 

πρόκριση! Ο Γκέγκε στο 80’ και ενώ ο Ολυμπιακός είχε, με 
το 1-0 του πρώτου ματς και το 0-0 ως εκείνο το σημείο, την 
πρόκριση στα χέρια του, σκόραρε για την Αρούκα και το 
πράγμα δυσκόλεψε πολύ. Ο «Τσόρι» στο 94’ που ήρθε από 
τον πάγκο στο 91’ (!) και ο Ιντέγε στο 113’ πέτυχαν τα δύο 
γκολ της ανατροπής και έφεραν τον Ολυμπιακό στο 2-1, 
σκορ που του έδινε την πρόκριση στην φάση των ομίλων 
του Europa League. Η ομάδα μας κράτησε το αποτέλεσμα 
έτσι, έως τη λήξη του ματς και πανηγύρισε την πρόκριση!

Έναν χρόνο μετά, ο Ολυμπιακός βρέθηκε και πάλι στα 
προκριματικά του καλοκαιριού και πάλι για το Champions 
League. Απέναντί του η Παρτιζάν, την οποία κέρδισε 3-1 στη 
Σερβία και με την οποία έφερε ισοπαλία 2-2 στο Φάληρο. 
Στα play-off της ίδιας διοργάνωσης, πια, ο Ολυμπιακός 
βρήκε απέναντί του την Κροατική Ριέκα. Πρώτο ματς στο 
Καραϊσκάκη, με... δυσκολίες. Οι Κροάτες προηγήθηκαν 
πριν το τέλος του πρώτου μέρους (42’) με τον Έμπερ 
και έβαλαν δύσκολα στην ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός 
δεν πτοήθηκε. Συνέχισε να πιέζει και δικαιώθηκε. Αρχικά 

ο Οτζίτζα, στο 66’, έφερε το ματς στα ίσια και έδωσε το 
σύνθημα για αντεπίθεση. Ο Ρομαό, με εκπληκτική κεφαλιά, 
στις καθυστερήσεις, έστειλε ομάδα και κόσμο στα ουράνια, 
αφού έκανε το 2-1, έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό και 
παράλληλα τη δυνατότητα να πάει στην Κροατία, έχοντας 
πάρει κεφάλι στην υπόθεση πρόκριση.

24



ΘΕΜΑ

Στον επαναληπτικό ο Θρύλος πήγε σοβαρός και έτοιμος, 
όχι απλώς να υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα, 

αλλά και να κερδίσει! Και -φυσικά- το έπραξε. Το γήπεδο 
έβραζε, οι Κροάτες πίστευαν ότι με ένα γκολ θα κατάφερναν 
να πάρουν κεφάλι και να φτάσουν στην πρόκριση. Δεν ήταν 
έτσι τα πράγματα όμως. Ο Μάριν στο 25’ έβαλε... ταφόπλακα 
στις ελπίδες των αντιπάλων για κάτι θετικό. Ο Ολυμπιακός 
μπήκε μπροστά στο σκορ και το κράτησε μέχρι το τελευταίο 
σφύριγμα, το οποίο βρήκε τον Ολυμπιακό στους ομίλους 
του Champions League!

Με οδηγό τις δύο προηγούμενες χρονιές και τις ισάριθμες 
προκρίσεις από τη διαδικασία των play-off ο Ολυμπιακός 
ρίχνεται και φέτος στη «μάχη», απέναντι στην Burnley και 
στόχος είναι ένας: Η πρόκριση!
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ΘΕΜΑ

Στο «κάστρο» του μπορεί
να λυγίσει τους πάντες

ΟΘρύλος μας έκανε το χρέος του και πέρασε εύκολα 
το εμπόδιο της Λουκέρνης. Πλέον βρίσκεται μόλις ένα 

εμπόδιο μακριά από το να μπει στους ομίλους του UEFA 
Europa League. Αυτό το εμπόδιο δεν είναι άλλο από την 
Μπέρνλι!

Πρόκειται για μία ομάδα, η οποία προέρχεται από ένα εκ των 
κορυφαίων, αν όχι του κορυφαίου, πρωταθλημάτων της 
Γηραιάς Ηπείρου και ολόκληρου του πλανήτη… Το αγγλικό 
πρωτάθλημα της Premier League.

Αναμφίβολα κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει μια ομάδα 
που προέρχεται από μία τόσο δυνατή λίγκα, όμως οι 
«ερυθρόλευκοι» δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα! Έχοντας 
τον κόσμο τους στο πλευρό τους, παίζοντας σε μία εκ των 
πιο «καυτών» εδρών στην Ευρώπη, το «Γ. Καραϊσκάκης» και 
με γνώμονα την αρκετά καλή απόδοσή τους στα ματς με τη 
Λουκέρνη, συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες!

Άλλωστε, ο Ολυμπιακός δεν είναι κανένας πρωτάρης… Όχι 
μία, όχι δύο, αλλά 8 ακόμη φορές έχει τεθεί αντιμέτωπος 
ως τώρα με συλλόγους της Αγγλίας και ειδικά τα τελευταία 

χρόνια στην έδρα του, συχνά τις υποχρεώνει να φύγουν με 
το κεφάλι σκυμμένο.

Η αρχή έγινε τη σεζόν 1965/1966 όταν για το Κύπελλο 
Κυπελλούχων, στο δρόμο του βρέθηκε η Γουέστ Χαμ. Παρότι 
μια αρκετά δυνατή ομάδα, για την εποχή της, ο Ολυμπιακός 
κατάφερε να πάρει την ισοπαλία με 2-2, με ένα αυτογκόλ και 
την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πολυχρονίου. Ωστόσο η 
πρόκριση δεν ήρθε, λόγω της ήττας στο πρώτο ματς, αλλά 
όλοι μιλούσαν για το πάθος της ομάδας του Μπούκοβι!

Επόμενη αντίπαλος από τη Γηραιά Αλβιόνα; Η πανίσχυρη - 
και τότε - Τότεναμ, αυτή τη φορά για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, το 
1972/73. Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα σε αγγλικό 
έδαφος, αλλά στο Στάδιο Καραϊσκάκη, τα «σπιρούνια» 
υποκλίθηκαν στο μεγαλείο του «Θρύλου», παρά το ότι είχαν 
έρθει εδώ για να μην ηττηθούν. Το γκολ του Αργυρούδη 
όμως, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τζένινγκς, 
στο 45’ της αναμέτρησης, τους χάλασε τα σχέδια. Ο 
αποκλεισμός μπορεί να μην αποφεύχθηκε, αλλά ο ελληνικός 
σύλλογος πήρε μια νίκη γοήτρου.

Παρά τη διαφορά δυναμικότητας, ο Θρύλος νικά κατά κανόνα τους Άγγλους στο σπίτι του!

Ο Αλεχάντρο Τσόρι Ντομίνγκεζ «πνίγεται» στις αγκαλιές των συμπαικτών του 
μετά το γκολ του σε βάρος της Γιουνάιτεντ.
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EΠΊΣΗΜΟΣ ΊΑΤΡΊΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΚΤΗΣ 

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι και φέτος εμπιστεύθηκε  
την ιατρική υποστήριξη της ομάδας μας στο Metropolitan Hospital, 
ένα υπερσύγχρονο θεραπευτήριο στελεχωμένο με διακεκριμένους ιατρούς  
και άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας  
της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν για ένα έτος 
την Kάρτα Μetropolitan, με παροχές όπως:

1  Ιατρικές επισκέψεις σε επιμελητές ιατρούς, στην προνομιακή τιμή των 20 ευρώ

2  Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική με 40 ευρώ στις επισκέψεις σε Διευθυντές Ιατρούς

3  Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις  
  (Τιμές ΦΕΚ + 30%, το οποίο ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%)

4  Στα Check Up του Metropolitan, ειδική τιμολόγηση (έκπτωση 20%)

ΜETROPOLITAN  
HOSPITAL
210 4809000 
Eθνάρχου Μακαρίου 9  
& Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Ν. Φάληρο www.metropolitan-hospital.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της κάρτας στο 210 4809492 - 210 4809217

ΔΩΡΕΑΝ KΑΡΤΑ ΜETROPOLITAN 



θΕΜΑ

Γ  ια να δουν οι «ερυθρόλευκοι» αντίπαλο από το Νησί 
και πάλι, χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια. Πιο 

συγκεκριμένα έπρεπε να περιμένουν ως το 2000/2001, 
όταν και αντίπαλος στη φάση των «32» του Κυπέλλου UEFA, 
ήταν η Λίβερπουλ. Μια ομάδα που τη χρονιά εκείνη έφτασε 
στην κατάκτηση του τροπαίου. Το πρώτο ματς διεξήχθη 
στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ. Ο Θρύλος, αν 
και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, πήρε την ισοπαλία 
(2-2), με δυο εκπληκτικά γκολ του Αλεξανδρή. Οι «Reds» 
πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση, μετά και το 2-0 
στο Άνφιλντ.

Η ομάδα του Μέρσισαϊντ βρέθηκε και πάλι στον δρόμο του 
Ολυμπιακού 4 χρόνια αργότερα στη φάση των ομίλων του 
UEFA Champions League. Στο νεόκτιστο «Γ. Καραϊσκάκης», 
όπου για πρώτη φορά λάμβανε χώρα ευρωπαϊκό παιχνίδι, 
ο Στολτίδης έστειλε τη μπάλα στο βάθος της εστίας του 
Ντούντεκ, διαμορφώνοντας το 1-0 που παρέμεινε ως το 
τέλος. Η Ευρώπη παραμιλούσε για τον δαφνοστεφανωμένο!

Σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο, με Λίβερπουλ, Μονακό και Λα 
Κορούνια, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην πήρε την πρόκριση 
στους 16 του UEFA Champions League, αλλά συνέχισε στο 
Κύπελλο UEFA, όπου και κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη 
Νιούκαστλ, με τους «ανθρακωρύχους» να παίρνουν την 
πρόκριση.

Τις σεζόν 2001/20002 και 2002/2003 οι Πειραιώτες 
αντιμετώπισαν στα «αστέρια» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
η οποία πέτυχε το απόλυτο των νικών, ενώ το 2007/2008, 
στα νοκ άουτ ματς του UEFA Champions League αντίπαλος 
ήταν η πανίσχυρη Τσέλσι, που εκείνη τη χρονιά έφτασε ως 
τον τελικό της διοργάνωσης. Παρά τη δυναμικότητα του 
αντιπάλου, ο Θρύλος πήρε την ισοπαλία στο Φάληρο, όμως 
στον επαναληπτικό οι Λονδρέζοι «καθάρισαν» το θέμα της 
πρόκρισης.

Ο Ολυμπιακός έχει συναντήσει πολλές φορές την Άρσεναλ, 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αρχή έγινε τη σεζόν 
2009/2010. Στο πρώτο ματς του «Emirates» για τη φάση 
των ομίλων, οι «κανονιέρηδες» νίκησαν με 2-0, όμως στο 
«Γ. Καραϊσκάκης» ο Λεονάρντο έδωσε τη νίκη στην ομάδα 
μας με 1-0.

Τη σεζόν 2011/2012, ο Θρύλος αντιμετώπισε και πάλι την 
ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ και στο πρώτο ματς, σε λονδρέζικο 
έδαφος, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-1, όμως στον Πειραιά, 
η Άρσεναλ γνώρισε βαριά ήττα με 3-1, χάρη στα γκολ των 
Χολέβα, Τζιμπούρ και Μοντέστο.

Σεζόν 2012/ 2013. Ο Ολυμπιακός για άλλη μια φορά στους 
ομίλους κι αντίπαλος για άλλη μια φορά η Άρσεναλ. Στις 3 
Οκτωβρίου, οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 3-1 στην 
έδρα τους και δύο μήνες και μία ημέρα αργότερα στο «Γ. 
Καραϊσκάκης» οι Μανιάτης και Μήτρογλου έδωσαν τη νίκη 
στην ομάδα μας με 2-1.

Την επόμενη χρονιά ο Θρύλος πέρασε στους «16» της 
κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έπειτα από εξαιρετικές 
εμφανίσεις σε έναν όμιλο με αντίπαλο τις Παρί Σ.Ζ., Μπενφίκα 
και Άντερλεχτ. Αντίπαλος στην επόμενη φάση ήταν η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τους Ντέιβιντ Μόγιες. Σε ένα μαγικό 
βράδυ στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι Τσόρι Ντομίνγκεζ και Τζόελ 
Κάμπελ έδωσαν τη νίκη με 2-0 στους «ερυθρόλευκους», 
σε ένα ματς που οι «κόκκινοι διάβολοι» έμειναν να κοιτούν 
αποσβολωμένοι την ομάδα του Μίτσελ, μη μπορώντας να 
αντιδράσουν! Στον επαναληπτικό, όμως, το 3-0 υπέρ τους 
στο «Ολντ Τράφορντ», τους έδωσε την πρόκριση.

Το 2015 ήταν η τελευταία φορά ως σήμερα που ο Ολυμπιακός 
αντιμετώπισε την Άρσεναλ και γενικότερα κάποια αγγλική 
ομάδα. Στο «Emirates» οι παίκτες του Μάρκο Σίλβα πήραν 
μια σπουδαία νίκη με 3-2, όμως στο τελευταίο ματς της 
φάσης των ομίλων, γνώρισαν την ήττα από τους Εγγλέζους.

Η κεφαλιά του Ιεροκλή Στολτίδη σε βάρος της Λίβερπουλ. Το εκπληκτικό γκολ του Μήτρογλου, που έδωσε 
τη νίκη στον Θρύλο με 2-1 επί της Άρσεναλ.
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OΣον Ντάις γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου του 1971 και υπήρξε 
επαγγελματίας ποδοσφαιριστής (αμυντικός).

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Nottingham Forest. Ένας 
σοβαρός τραυματισμός τον κράτησε πίσω και δεν σημείωσε κάποια 
συμμετοχή στην πρώτη ομάδα. Έπειτα αγωνίστηκε στη Chesterfield, 
ομάδα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κι ως… λιμάνι του, μιας κι εκεί 
αγωνίστηκε ως το 1997 και έγινε αρχηγός. Την τελευταία του σεζόν εκεί 
έφτασε στον τελικό του FA Cup, ενώ στη συνέχεια έπαιξε στις Bristol City, 
Luton Town, Millwall, Watford και Northampton. Έκλεισε την ποδοσφαιρική 
του καριέρα το 2007 στα 36 του.

Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο τον έστρεψε στην προπονητική. Έτσι, 
ανέλαβε τις ακαδημίες της Watford κι εν συνεχεία έγινε βοηθός του Μακάι 
στην  πρώτη ομάδα. Έπειτα, με την φυγή του τελευταίου, ο Ντάις έγινε ο νέος 
τεχνικός της ομάδας, που τερμάτισε στην 11η θέση, την καλύτερη εκείνα τα 
χρόνια. Η αλλαγή στην ιδιοκτησία όμως, οδήγησε τον Ντάις στην απόλυση.

Έτσι αποτέλεσε μέλος του τεχνικού τιμ της U21 της Αγγλίας, ενώ αργότερα 
η Burnley τον προσέλαβε ως αντικαταστάτη του Howe. Ο ίδιος ανέβασε τον 
σύλλογο στην Premier League, έπειτα από 4 χρόνια απουσίας.

H Μπέρνλι ιδρύθηκε το 1882 και λίγο αργότερα 
μετακόμισε στο «Turf Moor». Έχει κατακτήσει 

τουλάχιστον έναν από όλους τους εγχώριους τίτλους, εκτός 
του Λιγκ Καπ.

Ο πρώτος τίτλος ήταν το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας, 
τη σεζόν 1897/98, ενώ το 1914, η ομάδα πανηγύρισε 
την κατάκτηση του FA Cup στον τελικό με αντίπαλο τη 
Λίβερπουλ, λίγους μήνες πριν ξεσπάσει ο Α’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος.

Μετά τον πόλεμο, οι «Clarets» έκαναν ακόμη πιο αισθητή την 
παρουσία τους, μιας και κατάφεραν να πραγματοποιήσουν 
ένα αήττητο σερί 30 αγώνων, που τους έδωσε τον τίτλο της 
Α’ Κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλήματος (1920-21), 
ενώ την προηγούμενη σεζόν είχαν τερματίσει δεύτεροι. 
Ανάλογο επίτευγμα δεν είχε πετύχει κανένας άλλος 
σύλλογος για πάνω από 80 χρόνια, μέχρι να το κάνει η 
Άρσεναλ των «Invincibles» τη σεζόν 2003/2004.

Με το πέρας του Β’ ΠΠ η Μπέρνλι τερμάτισε στη 2η θέση στο 
πρωτάθλημα, ενώ έφτασε και στον τελικό του FA.

Στη… δύση της δεκαετίας του ’50, η ομάδα αναδείχθηκε 
πρωταθλήτρια στην Α’ Κατηγορία. Από τα μέσα της δεκαετίας 
του ‘80 κι έπειτα, ο σύλλογος αγωνιζόταν στη χαμηλότερη 
τη τάξει κατηγορία του αγγλικού επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου. Το 1992, έγινε η δεύτερη μόλις ομάδα που 
κατακτά τον τίτλο και στις 4 κατηγορίες, μετά τη Γουλβς. Λίγο 
αργότερα, η έδρα της Μπέρνλι, το «Turf Moor» αναδομήθηκε 
και η χωρητικότητά του αυξήθηκε στις 22.000 θέσεις.

Το 2009, ανέβηκε στην Premier League, έπειτα από αρκετά 
χρόνια στην Τσάμπιονσιπ. Η χαρά όλων όμως διήρκησε 
μόλις για ένα έτος. Μιας και η ομάδα υποβιβάστηκε ξανά. 
Από το 2016/2017 βρίσκεται σταθερά στα σαλόνια της 
Premier League.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σον Ντάις

O ANTIΠΑΛΟΣ

Ημερομηνία ίδρυσης 18 Μαΐου 1882

Έδρα Turf Moor

Χωρητικότητα Γηπέδου 21.944 θέσεις

Παρατσούκλι The Clarets

Πρόεδρος Μάικ Γκάρλικ

Προπονητής Σον Ντάις

Εγχώριοι τίτλοι 2 Πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 FA Cup, 1 FA Charity Shield
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ATHENS: 53, ERMOU STR., TEL. 210 3245217  -  4, STADIOU STR., CITY LINK, TEL. 210 3252346  -  ATTICA CITY LINK, 9, PANEPISTIMIOU STR., TEL. 211 1802824

MAROUSSI: THE MALL ATHENS, TEL. 210 6300330  -  GOLDEN HALL, TEL. 210 6852277  -  ATTICA GOLDEN HALL, TEL. 211 1814133

FILOTHEI: 88, KAPODISTRIOU STR., TEL. 210 2703400    PIRAEUS: 101, GR.LABRAKI STR., TEL. 210 4114291 

THESSALONIKI: MEDITERRANEAN COSMOS, TEL. 2310 473265  -  ATTICA MEDITERRANEAN COSMOS, TEL. 2311 813016 

MYKONOS: MATOGIANNIA, TEL. 22890 24685    HYDRA: PORT OF HYDRA, MYHYDRA BOUTIQUE, TEL. 22980 53092

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ 14

ΓΙΑΣΙΝ ΜΕΡΙΑ 20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ 21

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ 23

ΡΟΝΤΕΡΙΚ ΜΙΡΑΝΤΑ 25

ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ 26

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 27

ΕΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ 28

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ 35

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  44

ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ 66

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 77

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 22

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ  99

ΜΕΣΟΙ
ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ 4

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 5

ΜΠΙΜΠΑΡΣ ΝΑΤΧΟ 6

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ 7

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 8

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ 10

ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 11

ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ 12

ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΟΥΣΑΪ 19

ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΟΝΤΕΝΣΕ 56

ΦΕΛΙΠΕ ΠΑΡΝΤΟ 90

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΧΕΛ ΓΚΕΡΕΡΟ 9

ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ 17

ΑΧΜΕΝΤ ΧΑΣΑΝ 18

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ 33

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΣΟΝ ΝΤΑΪΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 ΤΟΜ ΧΙΤΟΝ

20 ΤΖΟ ΧΑΡΤ

22 ΑΝΤΕΡΣ ΛΙΝΤΕΓΚΑΡΝΤ

29 ΝΙΚ ΠΟΟΥΠ

30 ΑΝΤΑΜ ΛΕΓΚΖΝΤΙΝΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 ΜΑΘΙΟΥ ΛΟΟΥΤΟΝ

3 ΤΣΑΡΛΙ ΤΕΙΛΟΡ

5 ΤΖΕΙΜΣ ΤΑΡΚΟΦΣΚΙ

6 ΜΠΕΝ ΜΙ

14 ΜΠΕΝ ΓΚΙΜΠΣΟΝ

23 ΣΤΙΒΕΝ ΟΥΑΡΝΤ

26 ΦΙΛ ΜΠΑΡΝΤΣΛΕΪ

28 ΚΕΒΙΝ ΛΟΝΓΚ

34 ΤΖΙΜΙ ΝΤΙΟΥΝ

35 ΟΛΙΒΕΡ ΓΙΑΝΓΚΕΡ

ΜΕΣΟΙ
4 ΤΖΑΚ ΚΟΡΚ

7 ΓΙΟΧΑΝ ΜΠΕΡΓΚ ΓΚΟΥΝΤΜΟΥΝΤΣΟΝ

12 ΡΟΜΠΙ ΜΠΡΑΝΤΙ

13 ΤΖΕΦ ΧΕΝΤΡΙΚ

16 ΣΤΙΒΕΝ ΝΤΕΦΟΥΡ

18 ΑΣΛΕΪ ΟΥΕΣΤΓΟΥΝΤ

25 ΑΑΡΟΝ ΛΕΝΟΝ

31 ΝΤΟΥΑΙΤ ΜΑΚΝΙΛ

41 ΑΪΝΤΕΝ Ο’ΝΙΛ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 ΣΑΜ ΒΟΟΥΚΣ

10  ΑΣΛΕΪ ΜΠΑΡΝΣ

11 ΚΡΙΣ ΓΟΥΝΤ

19 ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΟΥΟΛΤΕΡΣ

21 ΝΑΚΙ ΟΥΕΛΣ

27 ΜΑΤΕΪ ΒΙΝΤΡΑ

32 ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΓΚΙΕΪ




